
 

 
CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS 

FUNDAT L’ANY 1932  
 
 

CONTROL INTERN DE PERXA 

Reglament 
Art. 1. El Club Atlètic Granollers, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i del 

control del col·legi de Jutges, organitza un Control Intern de Perxa exclusiu pel Club Atlètic 

Granollers, a celebrar-se el proper divendres dia 19 de febrer de 2022 al les Instal·lacions 

Esportives Municipals de Granollers. 

Art. 2. La prova iniciarà a les 18:00 i podran participar els atletes de totes les categories, tant 

masculines com femenines, que presentin llicència federativa amb el Club Atlètic Granollers. 

Art. 3. Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per 

a la temporada en curs. 

Art. 4. Les inscripcions es faran el mateix dia a les Pistes d’Atletisme de Granollers. 

Art. 5. Les cadències es decidiran en el moment d’iniciar la prova, segons la participació i seguint 

la normativa vigent. 

Art. 6. El participant es compromet a no participar si nota símptomes que poguessin ser 

compatibles amb el contagi del Covid-19. 

Art. 7. El participant declara que és coneixedor i accepta i assumeix que en la situació actual 

existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la organització en 

cap cas. 

Art. 8. Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, 

d’acord amb el Reglament de la IAAF. 

Art. 9. El Club Atlètic Granollers, la Federació Catalana d’Atletisme i la Real Federación 

Española de Atletismo no es fan responsables dels prejudicis morals i/o materials que puguin 

causar-se als/les participants i espectadors durant aquesta competició. 

Art. 10. La sola inscripció en aquest Trofeu implica la total conformitat i acceptació del preceptuat 

en aquest Reglament. Tanmateix, la inscripció també implica autoritzar expressament a 

l’organització, als seus patrocinadors i a la Federació Catalana d’Atletisme a que utilitzin 

gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses amb ocasió de la 

participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així 

com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim 

establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 

El President: 

Joan Cutrina i Martí 

Granollers, 14 de febrer de 2022  

 


